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 1، شماره3، دوره1399 تابستانجغرافیا و روابط انسانی، 

 بازطراحی فضاهای شهری با تاکید بررویکرد ارتقای احساس امنیت

 آباد(خرم قدیمی شهر )مطالعه موردی بافت تاریخی و
 3، میالد نوروزی2االسالمی ، علیرضا شیخ1مانیا فرخانی

 انشجوی دکترای تخصصی شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی بروجردد-1

 ستادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی بروجردا-2

 انشجوی دکترای تخصصی شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی بروجردد -3

 23/04/1399تاریخ پذیرش:                                                         21/02/1399تاریخ دریافت:

 چکیده 
ود آن را خواهد داشت که نم دنبال به را فضا پویایی شهر سرزندگی و یک عمومی فضاهای در مشخص، امنیت طوربه

ی مختلف هاتوان در حضور فعال مردم، خلق فرهنگ مشارکت، تعاون و تعامل، کاهش استرس و نگرانی، حضور گروهمی

های کالبدی جنسی و همچنین حیات شبانه مشاهده نمود. اهمیت و ضرورت تحقیق بر این پایه بهبود ویژگیسنی و 

. هدف اصلی ی افزایش احساس امنیت ارتقا دهدواسطهتواند منزلت اجتماعی را بهفضاهای عمومی استوار است که می

باشد. بر همین اساس در این ی عمومی میهاهای کالبدی و احساس امنیت در فضاپژوهش سنجش رابطه بین مولفه

رزیابی عنوان یک فضای عمومی شهر مورد اآباد بههای تاریخی و قدیمی شهر خرمپژوهش، احساس امنیت در بافت

و از طریق مشاهده میدانی صورت گرفته است. در گام اول پژوهش  تفسیری بوده -قرار گرفت. روش تحقیق تحلیلی 

ساس ابتدا پژوهش، گروهی متشکل از خبرگان مرتبط با پژوهش تشکیل شده است. بر این ا ایمعیاره شناسایی از بعد

ر داستخراج و  SWOTامنیت براساس مدل  احساس ارتقای بررویکرد تاکید با شهری فضاهای های بازطراحیشاخص

رت و شامل نفر از پاسخ دهندگان قرار داده شد در تمامی مراحل میزان اهمیت عوامل در قالب طیف لیک 16اختیار 

( صورت گرفت. 5یار زیاد: ( و )تاثیر بس4(، )تاثیر زیاد: 3(، )تاثیر متوسط: 2(، )تاثیر کم: 1های )تاثیر بسیار کم: گزینه

ریب هماهنگی ضیاس اتفاق نظر میان اعضای پانل، از ضریب هماهنگی کندال استفاده شد. در این پژوهش برای تعیین مق

 طبق اطالعات شی یا فرد. Nکندال مقیاسی است برای تعیین درجه هماهنگی و موافقت میان چندین دسته رتبه مربوط به 

های صورت ای شهری براساس پژوهشیجاد و ارتقا امنیت در فضاهاهای کالبدی موثر بر ترین مولفهدست آمده مهمبه

، نور و روشنایی، گرفته در این زمینه و همچنین آرا و تجربیات نظارت، کاربری، مبلمان شهری، بافت شهری، شبکه معابر

 آسایش، خوانایی و کیفیت بصری و ایمنی بیشترین تاثیر را در ایجاد حس امنیت دارند. 

 محیطی، تعامالت اجتماعی، حس تعلق : امنیت، فضای شهری، کیفیتهای کلیدیواژه
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 مقدمه. 1
ان دارند، شمحیط زندگی  طور کلی فضاهای عمومی شهری عالوه بر آنکه بیشترین ارتباط را با شهروندان وبه

ها با فضاز اکنند. این دسته در شهر ایفا می "برقراری احساس آرامش" و "هویت بخشی" جادینقش بسزایی در ا

 تشویق درصدد افزایش سطح کیفیت زندگی شهری و "معنا" و "عملکرد"، "کالبد"در نظر گرفتن سه بعد 

براین فضاهای عمومی باشند. بناهای شهری میشهروندان جهت برقراری هرچه بیشتر تعامالت اجتماعی محیط

 رپذیر باشد. ازهم اینکه تاثی و گذارد تواند بر وی اثرشهری با موضوعی به نام انسان مواجه است. که هم می

همچنین واست. که با عنایت به گسترش و توسعه روزافزون شهرها  "امنیت"جمله این نیازها در زندگی شهر 

: 1392دیگران،  است. )مویدی و رخوردارها از اهمیت مضاعفی بافزایش سطح تراکم جمعیتی در این محدوده

 شمار رفته و ازهای شهری بههای مؤثر بر حضورپذیری در محیطترین مؤلفهعنوان یکی از مهم( امنیت به160

منیت اواسطه دربرگیری احساس آرامش و آسایش محیطی برای شهروندان برخوردار است. ای بهاهمیت ویژه

 های شهریرو در مطالعات و پژوهشافزاید. از اینجذابیت فضای شهری می کشش و به عنوان عامل روانی، بر

ریزان طراحان شهری قرار ندگی مورد توجه برنامههای مهم کیفیت زهمواره امنیت به عنوان یکی از شاخص

شهروندان قرار  عنوان بستری اجتماعی که پیاپی مورد استفاده عمومگرفته است. به بیان دیگر فضاهای شهری به

د، سطح آوربرای شهر به ارمغان می که آرامش راگیرد در صورت دارا بودن احساس امنیت عالوه بر آنمی

کاربران خود  رضایت را در و اکنین را نیز افزایش داده و احساس مطلوبیتسهای اجتماعی تعامالت و فعالیت

تاریخی  این تحقیق بافت قدیمی و رد (15 :1397 شهرسازی ایران، شماره نماید. )نشریه معماری وتقویت می

رد. به لحاظ حساب آوهگیرد بآن صورت می ومی که تعامالت اجتماعی درعنوان فضای عمآباد بهخرم شهر

های اجتماعی در بررسی قرارگرفته است. فرضیه تحقیق این است که ناهنجاری احساس امنیت در فضا مورد

مالت تعا ایجاد احساس ناامنی در شهروندان دامن زده است. امکانات رفاهی توان افزایش سطح ایمنی و

ومی شهری و یافتن فضای عم های محیط درقدیمی را دارد. برداشت مولف در این بافت تاریخی واجتماعی 

 کند. ارتباط آنها با احساس امنیت هدفی است که این تحقیق دنبال می

 روش تحقیق

تفسیری و مبنی بر مطالعات اسنادی و نیز مشاهده میدانی انجام گرفته است.  -پژوهش حاضربا روش تحلیلی 

صورت های سنجش موضوع بهدست آمده و شاخصای بهنی نظری پژوهش از طریق مطالعات کتابخانهمبا

های استخراجی در نمونه موردی مورد مطالعه برداشت شده مستند استخراج شده است. در مرحله بعد، شاخص

است. باتوجه به و با استفاده از روش تحلیلی، اهمیت عوامل اصلی موثر در امنیت این فضا مشخص گردیده 

اینکه امنیت و کیفیت زندگی ارتباطی تنگاتنگ با هم دارند. در این پژوهش ابتدا موضوع و ابعاد آن تعریف 

امنیت  احساس ارتقای بر رویکرد تاکید با شهری فضاهای های بازطراحیشد. بر این اساس ابتدا شاخص

دگان قرار داده شد در تمامی مراحل میزان دهننفر از پاسخ 16استخراج و در اختیار  SWOTبراساس مدل 

(، 3(، )تاثیر متوسط: 2(، )تاثیر کم: 1های )تاثیر بسیار کم: اهمیت عوامل در قالب طیف لیکرت و شامل گزینه
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  دهد.( صورت گرفت. نمودار زیر فرآیند تحقیق را نمایش می5( و )تاثیر بسیار زیاد: 4)تاثیر زیاد: 

 

 

 

 

                                      
 چهار چوب نظری پژوهش -1نمودار 

 

                                       
 چهار چوب مدل تحقیق -2نمودار 

 پیشینه تحقیق

 سنجش امنیت در ، به ارزیابی و«ریزی برای امنیت در فضاهای عمومیبرنامه» ای با عنواننامهپایان بیلر، در

توان به عالئم، می ن پژوهشای های مورد بررسی درجمله شاخص برلین پرداخته است. از فضاهای عمومی شهر

هنری، دسترسی،  ری ونشستن، روشنایی، اغذیه فروشی، ترئینات بص هایمکانمالکیت، استراحتگاه، تنوع 

 (2011غیره اشاره کرد. )بیلر،  های امنیتی وخرداقلیم، ناحیه تجاری، دوربین

یابی جرایم به ارز «خشونت دفاع شهری وفضاهای بی» ی با عنوانامقاله در (1390) همکاران محسنی تبریزی و

اکم ساختمانی، که عدم روشنایی، عدم تر دهداند. نتایج تحقیق نشان میفضای عمومی شهر تهران پرداخته 12 در

هستند  ها موثرخشونت انواع جرایم و بروز ه درغیر و هانقاط فرورفته یا برآمده، کم بودن ساختمان وجود

 (. 1394، 2)نشریه هنرهای زیبا، شماره

گیرد که تصورات از ( در بررسی امنیت اجتماعی و پایبندی به قواعد غیررسمی نتیجه می2006جکسون )

ت مردم تشکیل ها، هنجارها و اخالقیاانسجام اجتماعی، اعتماد و کنترل اجتماعی غیررسمی و تفسیرها از ارزش

های شکسته و عدم امنیت در شکل دادن به تصور دهنده اجتماع، درست به همان اندازه تفاسیر مربوط به پنجره

دارند و به احساس شوند که انتظارات منفی را پنهان نگه میمخاطره نقش دارند، زیرا سبب نقض اعتمادی می

 انجامند. ناامنی می

شهر یزد،  ( در بررسی سرمایه اجتماعی و میزان احساس امنیت اجتماعی در1391هامانه و همکاران ) ذاکری

، فکری، احساس امنیت را در دوازده بعد جانی، مالی، اقتصادی، شغلی، اخالقی، فرهنگی، عاطفی، احساسی

ی و هنجار حقوقی، قضایی و نوامیس، و سرمایه اجتماعی را در سه بعد اصلی اعتماد اجتماعی، شبکه اجتماع

های این پژوهش، بیانگر همبستگی مستقیم و معنادار سرمایه اجتماعی و جتماعی مورد توجه قرار دادند. یافتها

 احساس بعد که دهدمی نشانهای ابعاد احساس امنیت ساس امنیت است. میانگین نمرهگانه آن با احابعاد سه

 داراست.  را مقدار کمترین فرهنگی امنیت احساس بعد و مقدار نوامیس، بیشترین امنیت
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بین زنان  ( در تحقیقی رابطه بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی را در1390نیازی و همکاران )

های لفهمناطق شمال و جنوب شهر تهران بررسی نمودند. در این پژوهش برای سنجش سرمایه اجتماعی از مؤ

هایی برای سنجش اعتماد گاهی اجتماعی و گویهاعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی و آ

های تحقیق وجود همبستگی معنادار بین دو سرمایه اجتماعی و احساس اجتماعی استفاده شده است. یافته

دهد. همچنین نتایج حاصل بیانگر آن است که با افزایش امنیت را در بین زنان مناطق شمال و جنوب نشان می

 یابد. احساس امنیت اجتماعی نیز افزایش می میزان سرمایه اجتماعی زنان

های خود در مطالعه رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی ( براساس یافته1391عنایت و همکاران )

ابعاد احساس  ساله ساکن شهرهای شیراز و یاسوج و ارزیابی تأثیر اعتماد و ابعاد آن بر 29در میان جوانان 

 امنیت اساحس میزان افزایش موجب دو هردادند که اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادی، امنیت اجتماعی نشان 

ان نیست. تأثیر اعتماد ابعاد احساس امنیت یکس همه بر اعتماد ابعاد تأثیر شود، امامی پاسخگویان اجتماعی

ل، تأثیر آن بر میزان مقاب نهادی بر احساس امنیت سیاسی تقریباً پنج برابر تأثیر اعتماد تعمیم یافته است، اما در

عدی است و همه . بنابراین، امنیت مفهومی چند باست یافته تعمیم اعتماداحساس امنیت عمومی به همان اندازه 

 . ندارند قرار یکسانی عوامل و متغیرها تأثیر تحت آن ابعاد

 

 

 چارچوب نظری 

ای متشکل از امنیت را به عنوان مجموعهتوان احساس های نظری مطرح شده، میبا توجه به مبانی و دیدگاه

ای مجزا و هم در قالب یک مجموعه بر اعتماد اجتماعی و ابعاد گونهچهار بعد در نظر گرفت که هر بعد به

عنوان متغیر اصلی در چهار سطح: ن، احساس امنیت بهگذارد. بنابرایتعیین شده برای آن در این پژوهش تأثیر می

ساس امنیت سیاسی، احساس امنیت اقتصادی و احساس امنیت عمومی بررسی احساس امنیت قضایی، اح

 آنچه است، زیرا شده مهمترحساسی امنیت از بعد عینی آن تر شدن زندگی اجتماعی، بعد اهشود. با پیچیدمی

کالهچیان، ) است بودن ناما در احساس یا امنیت احساس دهد، همانمی قرار تأثیر تحت را آدمی اعمال و رفتار

کند که فرد بتواند در سایه اعتماد اجتماعی (. ابعاد چهارگانه احساس امنیت فضایی را ایجاد می141 :1384

ماد اجتماعی کار و فعالیت بپردازد. در واقع اعتگسترش یافته در سطح جامعه با انگیزه و تالش بیشتری به

اعتمادی ناشی از آن موجب اختالل در ثیرگذار بوده، بیبرخاسته از احساس امنیت بر کلیه ابعاد زندگی انسان تأ

 شود. نظم اجتماعی و جریان کنش اعضای جامعه می

 امنیت
 جامعه دریافت تر از مفهوم اجتماع وتوان دارای قدمتی طوالنییک کاوش تبارشناسانه مفهوم امنیت را می در

ی که با زوال اگونهرود، بهمی شمارهساسی انسان بهای اانگیزه و (. امنیت از نیازها168-167: 1389)پوریان، 

 مرتفع شدن نیز در و گیردمی ناآرامی جای آن را تشویش، اضطراب و و رودانسان از بین می آن آرامش خاطر
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 با مترادف توانمی را (. امنیت2 :1391کلدی،  )احمدی و تامین امنیت است بسیاری از نیازهای آدمی در گرو

تضاد است. لذا زمانی  هراس در خاطرجمعی دانست که با ترس، بیم و بودن، ایمن، آرامش، آسودگی وامان  در

-)احسانی دست آوردی بهاضطراب نتوان نشانه اثرات ترس و وحشت و عوامل و که از نمود هداتحقق پیدا خو

های اجتماعی آسیب ست وهای کیفی زندگی در شهرهاشاخصه (. امروزه امنیت از1318: 1392همکاران،  و فرد

مزایای  شهرها، افزون بر در (. افزایش امنیت75 :1390)کمالی،  رودشمار میترین پیامدهای عدم امنیت بهاز مهم

زیبایی فضاری، این مزین را دارد که مردم در فضای ایمن  ظاهری چون تقویت هویت، سرزندگی، کارایی و

نتیجه از  در یرد وگکار رونق بیشتری می کسب و گذاری ورمایهزندگی، فعالیت، س و موثرتری دارند حضور

(. امنیت به 1394، 2)نشریه هنرهای زیبا، شماره تری خواهیم بوداقتصادی شاهد رشد روزافزون نظر مالی و

 ی برخوردار است. نکته حائزاهای اصلی کیفیت بخشی به فضاهای عمومی از جایگاه ویژهعنوان یکی از مولفه

توان منتج از شرایط کالبدی آن آن است که بسیاری از عوامل موثر در امنیت یک فضای شهری را می اهمیت

نبود مبلمان  پیاده مداری و اغتشاش بصری، ترافیک، شبکه معابر و دانست. فقدان روشنایی مناسب، آلودگی و

رو گذارند. از اینیر میفضای شهری از جمله عوامل کالبدی هستند که بر امنیت فضا تاث شهری مناسب در

کار مناسبی برای بهبود وضعیت آنها ارائه شود. باتوجه به اینکه راه ضرورت دارد که این عوامل شناسایی و

 و کیفیت دارای ماهیتی ذهنی است سوی دیگر از هم دارند. و کیفیت زندگی ارتباطی تنگاتنگ با امنیت و

)نشریه  پرسش از درک مردم درباره کیفیت زیستی آنهاستترین شیوه برای کشف کیفیت زندگی، مناسب

 (. 2 :1394 ، شماره20هنرهای زیبا، دوره

 احساس امنیت
پویایی  به تبع آن رونق و حضورپذیری شهروندان و بر ترین عوامل موثرفضاهای شهری یکی از مهم امنیت در

آن به نام احساس امنیت یاد  "ذهنی"ذهنی است که از بعد  عینی و محیط شهری است. امنیت دارای ابعاد

 عدم احساس ترس ناشی از و عدم احساس تهدید یا امنیت، احساس آرامش و از بعد ذهنی مراد شود. درمی

جمع  که براساس احساس امنیت از "ذهنی"(. بد167 :1389)پوریان،  نزدیک است های دور وآن از سوی محیط

میزان احساس امنیت در شهروندان از اهمیت  مستقیم بر به لحاظ تاثیر ذهنی امنیت بعد این مبنا شود. بردرک می

ترین اساسی ی ازاجامعه ( امنیت روانی و احساس امنیت در هر93:1384پور، است. )رجبی بسزایی برخوردار

 :1390شایگان،  که باید توسط نهادهای مختلف ایجاد شود. )جمالی و باشدها میترین بحثمهم و

باشد. این احساس گوناگون می اجتماعی است که دارای ابعاد - ی روان شناختیامنیت، پدیده (احساس100

مختلف به  افراد اوضاع محیط پیرامونی است و های مستقیم یا غیرمستقیم افرادازشرایط وناشی از تجربه

ارتباط  در بعدی و ی چندشناسی، احساس امنیت سازهکنند. به لحاظ روشهای گوناگون آن راتجربه میصورت

-اندازه به اشکال مختلف قابل سنجش و یافته و های متفاوت ظهورگونهافراد مختلف به با شرایط اجتماعی و

های کیفیت شاخص احساس امنیت یکی از. (1394 ، بهار18 )فصلنامه خراسان بزرگ، شماره گیری است

 فرد)احسانی رودشمار میهای مختلف امنیت بهمهمترین پیامد های اجتماعی ازآسیب زندگی در شهرها است و
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 امنیت در وجود از تررسد که احساس امنیت در یک جامعه مهمبر همین اساس به نظر می (1318همکاران،  و

شهروندان احساس  این وجود با آن وجود داشته باشد، اما ممکن است شرایط مطلوبی در آن جامعه است، زیرا

بعد ذهنی امنیت  است که چهار حالت پیرامون بعد عینی و این رابطه ذاکری معتقد امنیت نداشته باشند. در

 (:91-105: شهرسازی )نشریه معماری و وجود دارد

 امنیت وجود دارد، احساس امنیت نیز وجود دارد،  -1

 ، احساس امنیت نیز وجود ندارد، دامنیت وجود ندار -2

 کنند، منیت نمیادارد، اما مردم احساس  های تامین امنیت وجودامنیت از نظر شاخص -3

 کنند. های تامین امنیت وجود ندارد، اما مردم احساس امنیت میشاخص امنیت مطابق با -4

 عتماداسلب  طبعاً بنابراین احساس ناامنی در جامعه، منجر به کاهش سالمت روانی شهروندان خواهدشد و

جامعه  های روانی دربسیاری از بیماری اضطراب و استرس و زمینه افزایش تنش، دهد. وشکل می اجتماعی را

 آید. پیش فراهم می بیش از

 های کالبدی احساس امنیتشاخص
مومی شهری که منظور سنجش احساس امنیت شهروندان در استفاده از فضاهای عهایی بهدستیابی به شاخص

اخت که بدون شنصورتی یابد. دراهمیت میارتباط باشد،  احساس آرامش آنها در با سطح رضایت ذهنی و

فضاهای  رنظم عمومی د شهروندان، تامین امنیت و احساس امنیت در مرتبط ال و عوامل موثر ها وشاخص

های رطشایجاد احساس امنیت اجتماعی، از پیش  شناخت این عوامل در نخواهد بود. لذا پذیرشهری امکان

فرم آن  یا فیزیکی فضای شهری و این میان ساختار طح امنیت است. درریزی برای ارتقای ساساسی در برنامه

 هایلفهترین مو(. مهم8:1381آبادی، )علی چگونگی ایجاد امنیت در این فضاها دارد نقش انکارپذیری در

 و زمینه این در گرفته صورت هایپژوهش اساسفضاهای شهری بر  در ارتقا امنیت و ایجاد بر کالبدی موثر

 شهری، شبکهشهری، بافتنظارت، کاربری، مبلمان" خارجی شامل و داخلی اندیشمندان تجربیات و آرا همچنین

 )نشریه معماری و باشدمی "ایمنی محیطی، و بصری و روشنایی، آسایش، خوانائی، کیفیت و معابر، نور

 (. 91-105 :شهرسازی

 احساس امنیت کیفیت محیط و
 طور خاص احساس امنیت با فضاوساخت وسازدر ارتباط مستقیم است. فضایی با طرح وبه تماعی وامنیت اج

تهدیدکننده  دفاع شهروندان واین فضاها، تبدیل به فضایی بی هاست وانواع آسیب کالبد نامناسب زمینه ساز

 آن تلطیف و فضاها کالبدی دستکاری با که اندعقیده این بر نظرانشود. بسیاری از صاحبامنیت اجتماعی می

)ذوقی  فضای شهری را افزایش داد افراد در حضورپذیری ترتیببدین و نمود ایجاد را امنیت احساس توانمی

با کیفیت، مردم را از  با خلق فضایی دوستانه و تواند(. بدین معنا که محیط ساخته شده می42 :1388، تنکابنی

(. به اعتقاد 1394 ، بهار18)فصلنامه خراسان بزرگ، شماره  س امنیت به خیابان دعوت نمایدطریق ایجاد احسا

سلسله مراتبی  های نمادین، مرزها ومکانیزم بایست دارای خصوصیاتی ماننداسکار نیومن محیط کالبدی می
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 بعالوه وی بر دانسته شود. های مختلف درک وپهنه تا باشد های خصوصی تا عمومیعرصه تعریف شده از

توان یک های تعریف شده، میاستفاده از سازوکارهای نمادین جهت شکل دادن عرصه این باور است که با

 .(16 :1385-18محیط را تحت کنترل ساکنانش قرار داد )مدیری، 

 احساس امنیت  نظارت و
نهادها  دیگر برای ساکنان وظارت اسکارنیومن، فرصت ن به اعتقاد فضا ظارتی درن - های کالبدیظرفیت ایجاد

فضای  در احساس ایمنی را چه آشنا مردم چه غریبه و است حضور سازد. بعالوه بیل هلر معتقدممکن می را

ار داد. لذا صورت طبیعی مورد نظارت قرتوان فضا را بهی است که به کمک آن میعمومی ارتقا داده و وسیله

اعتقاد  ور مردم به تبع آن احساس امنیت را افزایش دهد. بهدنبال خصوصیات شکلی فضا است که حضوی به

که ایمن  ای را تعریف کرداهای به هم پیوستههای حرکتی، فضمسیر و سازی فضاتوان از طریق یکپارچهوی می

تواند در های کالبدی فضا میکنار ویژگی فضای شهری در به نظر برسد. بنابراین حضور تعدادی از مردم در

، 18ماره )فصلنامه خراسان بزرگ، ش پذیری نمادین نقش داشته باشدافزایش دسترسی احساس امنیت وارتقا 

ط و محدود کنترل اجتماعی مشرو اند:همکارانش، نظارت را چنین تعریف نموده و "ژولیوس تولد"(. 1394بهار

ل این کنتر اگر لد معتقد است:هنجار جامعه هست. تو یا افراد مورد کنترل به اهداف و اعمال فرد و شدن رفتار

طریق  زا گردد، ولی اگر صرفاًکنترل درونی محسوب می فرد صورت پذیرد، جز با نهادینه شدن هنجارها در

، تابستان 2ره، شما14نامند. )مطالعات زنان، سالافراد جامعه بر کسی اعمال گردد، آن را کنترل بیرونی می

1395). 

 شبکه معابر
اند م شهری طراحی شدهخدمات در سیست نظور فراهم آوردن امکان حرکت مردم، کاالها ومهای شهری بهشبکه

راسان )فصلنامه خ محالت را افزایش دهد و کارایی شهرها تواندسیستم شهری می ذپذیری دروکیفیت نف و

های مکان اصلی های آن بخش مهم وراهپیاده خیابان و" (. به نظر جین جیکوبز1394 ، بهار18بزرگ، شماره 

جالب  جذاب و های اصلی جذاب باشند، شهرخیابان حیاتی آن هستند. اگر مهمترین جز بوده و عمومی شهر

 ت مهم است؛ایجاد عامل ایمنی ذاتی، خیابان دارای سه کیفی از دیدگاه وی برای جذب عابران و "بود خواهد

 ارای نماد ، بناهای حاشیه خیابان بایددوم کند؛ خصوصی ایجاد صریح بین فضای عمومی و تمایز اول، باید

گیرد. )فصلنامه مطالعات گونه توقف یا مکث صورتروی باید بدون هیچسوم، پیاده نه پشت به خیابان؛ باشند و

 ها بایستی به شکلی تغییرخیابان شماره یک(. الگوی1397های شهری، سال اول، پژوهش طراحی شهری و

ها، جی خیابانجنایت را در محالت کاهش دهد. الگوی شطرن های جرم وکه فرصت طراحی گردد و نماید

های که منحنی شکل کند. خیابانالگویی ساده است که احساس امنیت باالتری نسبت به الگوی ارگانیک القا می

 دترتیب فرنبدی کاهش داده و پذیری رابافت محالت دارند زیرا رویت احساس امنیت در هستند تاثیر منفی بر

ه لحاظ شکلی کامال اختیار ندارد. اگرچه خیابان نباید ب است اتفاق بیفتد در آنچه قرار مشخصی از بیننده تصویر

  طوری که از نظر پنهان نگردد.خیابان باید مستقیم باقی بماند، به مستقیم باشد ولی خط دید
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 مبلمان شهری
محیطی یستزاستفاده عموم جهت رفع نیازهای به  شوند ومجموعه اجزایی که در فضاهای شهری چیده می

 هری درشگویند. نقش اصلی مبلمان دهد، مبلمان شهری میهویت شهر تحت شعاع قرار می رسند و منظر ومی

های است که زبان ناطق هویت انسان منظر شهری مطلوب باشد. ها و فضاهای شهری ایجاد مکانسطح خیابان

شهری مثل  مبلمان در گوید:در حوزه شهرسازی می نظردانشگاه تهران، صاحباستاد  «منصوری امیر سید» دکتر

ب سهای دقیق، متناریزیبرنامه این حوزه با طراحی و باید در است و تاثیرگذار سیمای شهر در هر عنصر دیگری

کملی نیاز مضمایم  بناها، وسایل و و هافضای میان ساختمان در رسوم مردم حرکت کرد آداب و با فرهنگ و

های شهری، سال اول، پژوهش است تا زندگی شهری را سامان بخشد. )فصلنامه مطالعات طراحی شهری و

کدام  ه هربه فرهنگ است. اینک خصوصیات مهم اجزای مبلمان شهری وابسته بودن آنها شماره یک(. از، 1397

 کارهمومی بعفضای  تکنیکی که در ارهایبا استاند این چیدمان چقدر دهیم و کجا قرار مبلمان شهری را در از

 اشاره «لنگ جان»(. چنانچه 1379)پاکزاد،  گیرد قرار تامل مورد باید که نگرش خود دارد بریم، مطابقتمی

 همچنین در«. دارد آن خیابانهای کیفیت به چیزی هر از شود، بیشترمی برداشت شهر از که کیفیتی» کندمی

ترین فضای عمومی به تعبیری مهم یا پرتحرک و زنده، مهیج شهرسازی، خیابان، فضایی تخصصی لغتفرهنگ

 با عنوان ی خوددر مقاله 1393فر سال (. شاهینی1394، بهار18)فصلنامه خراسان بزرگ، شماره  است یک شهر

 که: تیجه رسیدنبه این  یابان مدرس کرمانشاه(ها نمونه موردی خبر پیاده راه های مبلمان شهری با تاکید)ویژگی

 کند وساماندهی فضاهای عمومی شهر بازی می اندازها ومبلمان شهری نقش مهمی در شکل بخشیدن به چشم

ه انسجام و توانند بنهایت می در و شودیکی از عناصر اصلی و اولیه تشکیل دهنده هویت شهری محسوب می

ای محیط طراحی مبلمان شهری عوامل مهمی از قبیل همخوانی پاسخ به نیازهشوند. در  یکپارچگی شهر منجر

شود. مبلمان شهری از مهمترین عوامل عملکردی در نظر گرفته می محیطی و عوامل اجرایی وو عوامل زیست

خش مهمی فضاهای همگانی شهری است. بنابراین امروزه ب آسایش شهروندان در مندی وتاثیرگذار بر رضایت

باشد. که از مبلمان شهری می مناسب عناصر آشفتگی منظر فضاهای همگانی شهری ناشی از عدم استقراراز 

های تفاده از رنگرسانی شهری، اساطالع نظمی در تابلوهای تجاری، تبلیغاتی وبی قوارگی وتوان به بیجمله می

ز کیفیت که ا در شب، اشاره کرد؛ نورپردازی نامناسب مبلمان شهری و نامناسب در تجهیزات و کیفیت وبی

یست، ز)علوم تکنولوژی محیط شودمنجر به اغتشاش فضاهای مذکور می فضاهای همگانی شهری کاسته و

 (. 1395 ، زمستان3شماره

 خوانایی
اینکه فضای مورد نظر از یک الگوی منسجم  گردد وبه درجه درک از یک فضاو وضوح آن برمی خوانایی اصوالً

برعکس هنگامی که عالئم  و کندامنیت کمک می باشد. وقتی فضایی خوانا است به احساس راحتی و برخوردار
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، 2، شماره14)مطالعات زنان، سال رودفضا گیج کننده است، احساس امنیت از بین می ندارد و راهنما وجود

 .(1395تابستان 

 

 فضای عمومی شهری
مکاران ما نیستند. سهیم هستیم، مردمی که اقوام، دوستان یا هها آن با غریبه فضای عمومی، فضایی است که در

برخوردهای  و آمیزمسالمت زیستیفضایی برای هم فضایی است برای سیاست، مذهب، دادوستد، ورزش و

 عموم قابل دسترس باشد. باشد که برایفضاهای شهری می از دسته حقیقت فضای عمومی، آن غیرشخصی. در

، 20ه هنرهای زیبا، دوره)نشری فضا سهیم بدانند برخورداری از در سایرین را آموزندچنین فضای مردم می در

 وجودبه ، درکندمی محیط برقرار شهری ارتباط زیادی با مردم و ی که فضای عمومیی(. از آنجا2 :1394 شماره

وجه به ین است که شهروندان باید بدون تمسلم ا بسزایی دارد. امر آوردن احساس آرامش شهروندان نقش

، 2، شماره14)مطالعات زنان، سال شهری دسترسی داشته باشند عمومی سنی بتوانند به فضای شرایط جنسی و

ی دیگر جتماعا (. کیفیت فضاهای عمومی شهری، کیفیت زندگی شهروندان در اوضاع اقتصادی و1395تابستان 

کالبدی  ی اجتماعی، فرهنگی وشهری، عرصه داشته است. فضای عمومیای جوامع ایفای نقش قابل مالحظه

اجتماعی است، اما  ی ومحصول عمل نیروهای فرهنگ های اجتماعی واست که وابسته به الگوی فعالیت گروه

های مدنی جامعه، فضایی مدنی را تدراک دیده باشند، به تولید فضای شهری این نیروها در شرایطی که پویش

یم فضاهایی که دسترسی بدون محدودیت دارند، تعمیم ده توانیم برشهری را میشوند. مفهوم فضاییمنجر م

های بافت شهری که مردم به آن دسترسی فیزیکی دارند را فضای شهری بنامیم های عمومی، بخشتمام عرصه و

پنجم،  شهری، سال ریزیامه)مجله پژوهش برن دهدها روی میتعامل انسان جای که بیشترین مقدار تماس و

گیرد هایی صورت میفضاهای عمومی شهری فعالیت کردن در پیدا هنگام حضور (. در1393 ، زمستان19 شماره

فضاهای عمومی برای رفع نیازها است.  باشد، در واقع حضورپذیری درها برای رفع نیازی میکه این فعالیت

برخی  و ردنک برای خرید مانند حضور باشدنوع کاربری فضا میتحت تاثیر  ضروری و بعضی از این نیازها

مال رخ دادن و نیازها به کیفیت محیط بستگی دارد یعنی اینکه با توجه به کیفیت و امکانات فضا احت از دیگر

 سانی ورفضاهای برای ارتباط اجتماعی، اطالع  یا ندادن آن وجود دارد. فضاهای عمومی شهری جهت ایجاد

شرایط حضور  های متفاوت، به سبب ایجادکاربری های بامکان در گاهی نیز و شوندهنگ، ساخته میتبادل فر

شوند. فضاهای عمومی شهری به این دلیل همه اقشار اجتماعی یک جامعه، فضاها، عامل تعامالت اجتماعی می

تردید کند. بیمی ذببه دالیل مختلف ج های مختلف وزمان در مختلفی را لذت بخش است که افراد امن و

پرداختن به  و تضمین حضور ضور مردم است که معنی پیدا کرده وهای همگانی شهری با حیک از فضا هر

رفاه شهروندان از اهمیت زیادی  ها، تامین آسایش، رضایتمندی واین گونه فضا های روزمره درفعالیت

 برخورداراست. 

 کنند:به سه دسته تقسیم می« تماعیمیزان تعامالت اج»فضاهای عمومی را براساس 
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 در داما فر پذیر است؛اعضای جامعه امکان یضای است که دسترسی به آن برای همهف فضاهای عمومی:

  گیرد.نظر می قوانین جامعه را در هنجارها و و انجام اعمالش آزادی کامل را ندارد

حدودیت مآزاد است، اما به دلیل  فضای که برای استفاده عموم :فضای نیمه خصوصی یا نیمه عمومی

 کنندگان خاص دارد. کاربری آن، استفاده در هدف و

شود. فضای عمومی در شهرها اجازه حرکت وسیله اشخاص اشغال میفضایی است که به :فضای خصوصی

 کند. هرچه تسلط فضای خصوصیزمینه مشارکت مردم را فراهم می دهد وعمومی را به فرد می هایو فعالیت

یده گرفته شده و انسان شهری به زندگی ناد شود، روابط اجتماعی بیشتربر فضاهای عمومی در شهرها بیشتر می

تقسیم کرد.  «سخت فضا»و « فضا نرم»توان به دو نوع شود. فضای عمومی را میخصوصی بیشتر مشغول می

شود. و فضاهای سبز را شامل می هاها، پارکنرم فضا، فضایی طبیعی در داخل یا خارج از شهر است که باغ

همچنین از  تواند بدون شکل و لبه مشخص باشد و لزوماً به حصار و محدوده معین نیاز ندارد؛این فضا می

خت فضا، عملکردی تفریحی دارد. س شود وکاهد، در واکنش به فشردگی محیط ساخته میشلوغی شهر می

گیری و قابل ادراک شود. این فضا قابل اندازهمی ه محصورهای معماری شدفضایی است که از اطراف به بدنه

، 48 شی مطالعات امنیت اجتماعی، شماره)فصلنامه علمی پژوه های انسانی درآن جاری هستنداست و فعاالیت

 .(95 زمستان

 معرفی نمونه مطالعاتی
هایی مانند، پشت است. محلهاالفالک محدود بودههای اطراف قلعه فلکبه محله قاجارآباد در دوره شهر خرم

شهر ترین محالت از جمله معروف ها )خیابان فردوسی(و راسته بروجردی درب باباطاهر، بازار، درب دالکان

شدند. بازار اصلی شهر در محله پشت بازار واقع بوده و شهر از لحاظ رشد و رونق در زمان قاجار محسوب می

ساختار این خیابان به عنوان عنصر هویت بخش به بازار است.  در کسب و کار وضعیت نسبتاً خوبی داشته

اورت با قلعه فلک االافالک ارتباط با باشد. قرارگیری در مرکز شهر، مجتاریخی شهر، دارای ابعاد خاصی می

 های قدیمی شهراین راسته بازار را به نقطه ثقل تبدیل نموده است. محله

 های پژوهشیافته

 روش دلفی 
. شد ابداع «راند» شرکت در 1950 دهه در وفاق ایجاد برای یافته ساخت یهاروش از یکی عنوانبه دلفی روش

 چنین که نحویاست، به گروهی ارتباطات فرآیند به دادن روش، ساخت این کاربرد. سد روش این کاربرد

 موثر پیچیده موضوعی یا مسئله با کل یک عنوان به افراد از ایمجموعه درگیری زمینه کردن فراهم در فرآیندی

 کردن گروه، فراهم نظره افراد، ارزیابی دانش و اطالعات بازخورد دریافت با یافته ساخت ارتباط این. باشد

 فراهم افراد یهاپاسخ بودن محرمانه از ایدرجه تامین با و نظرشان در بازنگری برای افراد جهت فرصتی

 است ایشده کنترل بازخورهای همراه متوالی یهادوره باها پرسشنامه سری عمل، یک در دلفی روش. شودمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
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 کند پیدا دست خاص موضوع یک درباره متخصص افراد از گروه یک میان نظر اتفاق به دارد تالش که

 مربوط یهاداده گردآوری در اما شد؛ برده کاربه بینیپیش برای ابتدا در دلفی روش چند (. هر1384مشایخی، )

 اجتماعی پیچیده یهاپدیده در علی روابط یافتن و نیستند موجود یا معلوم درستی به که گذشته با حال زمان به

 از. رود کاربه تواندمی روش این نیز پژوهش یک فرآیند گوناگون مراحل در. شودمی استفاده نیز اقتصادی و

 على روابط اولیه متغیرها، شناخت پژوهش، انتخاب برای نظری دیدگاهی یافتن به توانمی مراحل این جمله

 کرد.  اشارهها سازه تعریف و متغیرها میان

 های روش دلفی عبارتند از:گام

 وهش.مبانی نظری پژهای پژوهش با استفاده از مرور جامع شاخصشناسایی  -1

-یم، گروه تصمشمعیارهای پژوه ییگام بعد از شناسا ین: در ایرندهگیممتخصصان تصم ینظرها یآورجمع -2

ودن بمرتبط  یینمنظور تعبه هاهشده و پرسشنام تشکیل متشکل از خبرگان مرتبط با موضوع پژوهش یریگ

 یرهایشود که در آن متغها ارسال میآن یبرا و غربالگری پژوهش اصلی شده با موضوع ییاشناس یهاشاخص

 روند. یکار مشاخص به یت هراهم یانب ی، براکه بر اساس طیف لیکرت است 2جدول  یزبان

 عبارات زبانی و اعداد دلفی(: 1)جدول 

 اعداد متناظر عبارات زبانی

 1 خیلی ضعیف

 2 ضعیف

 3 متوسط

 4 خوب

 5 عالی

 �̃� آستانه با مقدار شاخص هر کتسابیا ارزش مقدار مقایسه طریق از کار ها: اینتایید و غربالگری شاخص -3

شود و مستقیم بر روی تعداد عواملی گیرنده معین میمقدار آستانه با استنباط ذهنی تصمیم. پذیردمی صورت

در نظر گرفته شده است )رسولی و  3شوند تاثیرخواهد داشت در این پژوهش مقدار آستانه عدد که غربال می

تدا موضوع در این پژوهش ابکمتر باشد آن  3(. چنانچه میانگین امتیازات هر شاخص از عدد 1383همکاران، 

 رتقایا بررویکرد تاکید با شهری فضاهای های بازطراحیشاخصد. براین اساس ابتدا و ابعاد آن تعریف ش

تمامی  نفر از پاسخ دهندگان قرار داده شد در 16و در اختیار  استخراج SWOTامنیت براساس مدل  احساس

(، )تاثیر 2م: ر ک(، )تاثی1های )تاثیر بسیار کم: مراحل میزان اهمیت عوامل در قالب طیف لیکرت و شامل گزینه

ر عامل، میانگین ه( صورت گرفت. در هر دور نیز در مقابل 5( و )تاثیر بسیار زیاد: 4(، )تاثیر زیاد: 3متوسط: 

 رسید. های اعضای پانل در دورهای پیش آگاهی پاسخگویان میپاسخ

شد. ضریب  ستفادهدر این پژوهش برای تعیین مقیاس اتفاق نظر میان اعضای پانل، از ضریب هماهنگی کندال ا

شی  Nه بهماهنگی کندال مقیاسی است برای تعیین درجه هماهنگی و موافقت میان چندین دسته رتبه مربوط 

ها به ز مقولهدهد که افرادی که چند مقوله را براساس اهمیت هر یک ایا فرد. ضریب هماهنگی کندال نشان می

 . شودمحاسبه می 1دارند که از طریق رابطه اند و از این لحاظ با یکدیگر اتفاق نظر کار برده
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(1                                                  )𝑊 =
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1
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2(𝑁3−𝑁)
 

 که در این رابطه:

 هاRjها از میانگین Rjحاصل جمع مربعات انحرافهای 

 𝑠 = ∑(𝑅𝑗 −
∑𝑅𝑗

𝑁
)2 

Rjهای مربوط به یک عامل= مجموع رتبه 

Kها )تعداد داوران(رتبههای = تعداد مجموعه 

Nبندی شده= تعداد عوامل رتبه 

 =
1
12
𝑘2(𝑁3 − 𝑁) های از میانگین حداکثر حاصل جمع مربعات انحرافRjها 

هنگی برابر با مقدار این مقیاس هنگام هماهنگی کامل یا موافقت کامل برابر با یک و در زمان نبود کامل هما

شود. اولین معیار، ا ادامه دورهای دلفی دو معیار آماری ارائه میگیری درباره توقف یصفر است. برای تصمیم

شود. در صورت نبودن اتفاق نظری قوی میان اعضای پانل است که براساس ضریب هماهنگی کندال تعیین می

فزایشی در دهد که اچنین اتفاق نظری، ثابت ماندن این ضریب یا رشد ناچیز آن در دو دور متوالی نشان می

ی آماری اعضا صورت نگرفته است و فرایند نظرخواهی باید متوقف شود. شایان ذکر است که معنادارتوافق 

عضو حتی  10های با تعداد بیشتر از کند. برای پانلضریب کندال برای متوقف کردن فرایند دلفی کفایت نمی

 (. 1384آیند )مشایخی و همکاران، مقادیر بسیار کوچک کندال نیز معنادار به حساب می

 نتایج دور اول دلفی
های که شامل چهار بعد قوت، ضعف، فرصت و تهدید است شاخص SWOTدر گام اول ابتدا براساس مدل 

رسشنامه که در قالب یک پ امنیت استخراج شد احساس ارتقای بر رویکرد تاکید با شهری فضاهای بازطراحی

دهند. پایایی  تایی لیکرت به هر شاخص امتیاز 5نفر از خبرگان قرار داده شد تا بر اساس طیف  16در اختیار 

ل است. همچنین باشد مورد قبومی 7/0شده است و چون باالتر از  897/0پرسشنامه در مرحله اول نیز برابر با 

تایج دور . نباشدمی 155/0محاسبه شد که برابر با  SPSSافزار نرمضریب هماهنگی کندال مرحله اول توسط 

 ( آورده شده است. 2اول دلفی در جدول )

 نتایج دور اول دلفی( 2جدول )

 هاشاخص بعد ردیف
کمترین 

 امتیاز

بیشترین 

 امتیاز
 میانگین

انحراف 

 معیار

1 

ت
قو

 

 15/1 56/3 5 2 فضاهای پیوسته داخل بافت محله  وجود

2 
 سکون درمحل تالقی گذرها، میادین وفضاهای عمومی در وجود نقاط مکث و

 ساختار هندسی فضایی محله 
2 5 63/3 81/0 

 08/1 31/4 5 2 وجود بناهای تاریخی وثبت شده میراث درمحله  3

 96/0 38/4 5 2 حله های منحصربه فرد درمهای با قدمت تاریخی باال ومعمارینشانه وجود  4

 29/1 75/3 5 1 اخل بافت محله ها وفضاهای دنج در دوجود پاتوق  5

6 
وجود مرز روشن و وضوح الزم بین قلمروهای فضایی موجود درمحله  

 )فضاهای عمومی، نیمه عمومی، نیمه خصوصی وخصوصی(
2 5 94/3 93/0 
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 هاشاخص بعد ردیف
کمترین 

 امتیاز

بیشترین 

 امتیاز
 میانگین

انحراف 

 معیار

 09/1 13/3 5 1 های متعدد در داخل بافت وجود بن بست  7

 54/0 19/4 5 3 نفوذپذیری مناسب حرکت پیاده در درون بافت محله   8

 96/0 88/3 5 2 بر در محله سلسله معا 9

10 

ف
ضع

 

 00/1 75/3 5 1 نبود رابطه ی متعادل بین توده وفضا وکمبود فضاهای خالی 

 02/1 88/3 5 2 کمبود فضاهای عمومی داخل بافت محله  11

 30/1 69/3 5 1 های ساختمانی ونبودشکل وقطعه بندی منظم درهم تنیدگی بلوک  12

 12/1 94/3 5 1 کمبود پارک وفضاهای تفریحی وفراغتی داخل محله   13

 36/1 13/4 5 1 جرمان نا امن بودن فضاهای عمومی محله مانند پارک به دلیل حضورمعتادین وم  14

 70/0 31/4 5 3 کمبود پارک وفضاهای تفریحی وفراغتی داخل محله  15

 77/0 94/3 5 2 فضاهای طراحی شده وساماندهی شده  اندازه نبود  16

17 
های های خانگی ونخالهنابسامانی فضاهای موجود در محله مانند تجمع زباله 

 ساختمانی 
2 5 44/4 89/0 

 93/0 06/4 5 2 نفوذپذیری باالی معابر درون محله   18

19 

ت
رص

ف
 

 63/0 00/4 5 3 وجود هندسه فضایی با نقاط مکث 

 81/0 38/4 5 3 بناهای تاریخی وثبت شده میراث می تواند 20

 95/0 31/4 5 2 شبکه ای به هم پیوسته از عناصر یادمانی وخاطره  ایجاد 21

 68/0 94/3 5 3 وضوح قلمروهای فضایی داخل بافت  22

23 
وجود فضاهای نیمع عمومی، نیمه خصوصی در محله)سکو، هشتی وبن  

 ها(بست
1 5 44/3 09/1 

 77/0 06/4 5 3 افزایش امنیت بصری واصل حریم خصوصی  24

 77/0 94/3 5 3 اتجمیع وتعریف پروژه برای محدوده 25

 00/1 25/4 5 2 مرمت ابنیه با ارزش میراثی وایجاد محدوده  26

27 
ید

هد
ت

 
 93/0 06/4 5 2 نبود فضاهای باز داخل محله  

 48/0 69/4 5 4 امن های جرم خیز و ناتبدیل فضاهای عمومی به مکان  28

 66/0 19/4 5 3 نفوذ ناپذیری باال   29

 77/0 94/3 5 3 محصوریت باالی معابر درون   30

 91/0 19/4 5 3 ها در محله توسط ساکنین ومردم استفاده نکردن ازفضاهای عمومی مانند پارک  31

 75/0 19/4 5 3 هم رهای مناسب برای جمع شدن ساکنین به دونبود فضاها وبستر  32

 75/0 19/4 5 3 های جرم خیز ونا امن ای به مکانهای درون محلهتبدیل شدن پاتوق  33

 63/0 56/4 5 3 بزهکارین  ن معتادین وشدها به نقاط کورومکان جمعبستتبدیل شدن بن 34

 63/0 50/4 5 3 بی توجهی ویا طراحی نامناسب فضاهای عمومی  35

 

 دور دوم دلفی نتایج
شوند. اند حذف میدر مرحله اول دلفی کسب کرده 3هایی که میانگین کمتر از در دور دوم دلفی ابتدا شاخص

شوند. در دور هستند پس هیچکدام حذف نمی 3ها دارای میانگین باالتر از که نتایج نشان داد تمامی شاخص

ر افراد خبره قرار داده شد تا همانند مرحله اول به هر دوم دلفی، همان پرسشنامه مرحله اول دوباره در اختیا
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شاخص امتیاز دهند. همچنین در این دور، میانگین امتیازات دور اول دلفی نیز قرار داده شد تا افراد با اساس 

گیری کنند. در این دور بسیاری از خبرگان نظرات خود در مرحله اول را تایید کردند. نتایج میانگین کل تصمیم

آورده شده است. پایایی و ضریب هماهنگی کندال در دور دوم به ترتیب برابر  2-4ر دوم دلفی در جدول دو

( ضریب هماهنگی کندال در این 1384است. اگرچه براساس پژوهش مشایخی و همکاران ) 157/0و  903/0با 

دی دلفی، آیا این ضریب پژوهش معنادار است ولی شرط توقف راند دلفی نیست باید بررسی شود که در دور بع

 پیشرفت قابل توجهی خواهد داشت یا خیر. 
 

 ( نتایج دور دوم دلفی3جدول )

 هاشاخص بعد ردیف
کمترین 

 امتیاز

بیشترین 

 امتیاز
 میانگین

انحراف 

 معیار

1 

ت
قو

 

 01/1 69/3 5 2 فضاهای پیوسته داخل بافت محله  وجود

2 
ر ساختا فضاهای عمومی در میادین وسکون درمحل تالقی گذرها،  وجود نقاط مکث و

 هندسی فضایی محله 
2 5 69/3 79/0 

 96/0 38/4 5 2 وجود بناهای تاریخی وثبت شده میراث درمحله   3

 96/0 38/4 5 2 محله  های منحصربه فرد درریخی باال ومعماریهای با قدمت تانشانه وجود  4

 00/1 06/4 5 2 افت محله ها وفضاهای دنج در داخل بوجود پاتوق  5

6 
محله )فضاهای  وجود مرز روشن و وضوح الزم بین قلمروهای فضایی موجود در 

 عمومی، نیمه عمومی، نیمه خصوصی وخصوصی(
2 5 94/3 93/0 

 93/0 25/3 5 2 های متعدد در داخل بافت وجود بن بست  7

 54/0 19/4 5 3 نفوذپذیری مناسب حرکت پیاده در درون بافت محله   8

 96/0 88/3 5 2 بر در محله سلسله معا  9

10 
ف

ضع
 

 73/0 00/4 5 3 نبود رابطه ی متعادل بین توده وفضا وکمبود فضاهای خالی  

 02/1 88/3 5 2 کمبود فضاهای عمومی داخل بافت محله   11

 06/1 75/3 5 2 نبودشکل وقطعه بندی منظم وهای ساختمانی درهم تنیدگی بلوک  12

 97/0 00/4 5 2 کمبود پارک وفضاهای تفریحی وفراغتی داخل محله   13

 13/1 25/4 5 2  نا امن بودن فضاهای عمومی محله مانند پارک به دلیل حضورمعتادین ومجرمان  14

 70/0 31/4 5 3 فضاهای تفریحی وفراغتی داخل محله  کمبود پارک و  15

 77/0 94/3 5 2 فضاهای طراحی شده وساماندهی شده  اندازه نبود  16

17 
های های خانگی ونخالهنابسامانی فضاهای موجود در محله مانند تجمع زباله 

 ساختمانی 
2 5 44/4 89/0 

 93/0 06/4 5 2 نفوذپذیری باالی معابر درون محله   18

19 

ت
ص

فر
 

 63/0 00/4 5 3 وجود هندسه فضایی با نقاط مکث  

 81/0 38/4 5 3 بناهای تاریخی وثبت شده میراث می تواند 20

 95/0 31/4 5 2 شبکه ای به هم پیوسته از عناصر یادمانی وخاطره  ایجاد 21

 68/0 94/3 5 3 وضوح قلمروهای فضایی داخل بافت   22

 89/0 56/3 5 2 ها(وجود فضاهای نیمع عمومی، نیمه خصوصی در محله)سکو، هشتی وبن بست  23

 77/0 06/4 5 3 افزایش امنیت بصری واصل حریم خصوصی  24

 77/0 94/3 5 3 اتجمیع وتعریف پروژه برای محدوده  25



 1شماره 3، دوره1399 تابستاننی، جغرافیا و روابط انسا                     

202 

 

 00/1 25/4 5 2 مرمت ابنیه با ارزش میراثی وایجاد محدوده   26

27 

ید
هد

ت
 

 93/0 06/4 5 2 نبود فضاهای باز داخل محله  

 48/0 69/4 5 4 های جرم خیز و ناامن تبدیل فضاهای عمومی به مکان  28

 66/0 19/4 5 3 نفوذ ناپذیری باال   29

 77/0 94/3 5 3 محصوریت باالی معابر درون   30

 91/0 19/4 5 3 ها در محله توسط ساکنین ومردم استفاده نکردن ازفضاهای عمومی مانند پارک  31

 75/0 19/4 5 3 هم رمع شدن ساکنین به دوهای مناسب برای جنبود فضاها وبستر  32

 70/0 31/4 5 3  های جرم خیز ونا امنهای درون محله ای به مکانتبدیل شدن پاتوق  33

 63/0 56/4 5 3 ها به نقاط کورومکان جمع شدن معتادین وبزهکارین تبدیل شدن بن بست 34

 51/0 56/4 5 4 بی توجهی ویا طراحی نامناسب فضاهای عمومی  35

 

 نتایج دور سوم دلفی
داده شد تا همانند  افراد خبره قرار در دور سوم دلفی نیز به طریق مشابه پرسشنامه مرحله دوم دوباره در اختیار

ز قرار داده شد مرحله اول به هر شاخص امتیاز دهند. همچنین در این دور، میانگین امتیازات دور دوم دلفی نی

رحله دوم را تایید مگیری کنند. در این راند نیز بیشتر خبرگان همان نظرات تا افراد با اساس میانگین کل تصمیم

ر راند سوم آورده شده است. د 4نظر جدید خودداری کردند نتایج دور سوم دلفی در جدول کردند و از ارائه 

 باشد. می 161/0و  896/0دلفی نیز پایایی و ضریب هماهنگی کندال به ترتیب برابر با 
 

 ( نتایج دور سوم دلفی4جدول )

ردی

 ف
 هاشاخص بعد

کمتری

ن 

 امتیاز

 امتیازبیشترین 
میانگی

 ن

انحراف 

 معیار

1 

ت
قو

 

 93/0 75/3 5 2 فضاهای پیوسته داخل بافت محله وجود

2 
فضاهای عمومی  محل تالقی گذرها، میادین و سکون در وجود نقاط مکث و

 درساختار هندسی فضایی محله
2 5 69/3 79/0 

 89/0 44/4 5 2 وجود بناهای تاریخی وثبت شده میراث درمحله 3

 96/0 38/4 5 2 محله های منحصربه فرد درمعماری های با قدمت تاریخی باال ونشانه وجود 4

 98/0 19/4 5 2 خل بافت محلهها وفضاهای دنج در داوجود پاتوق 5

6 
وجود مرز روشن و وضوح الزم بین قلمروهای فضایی موجود درمحله 

 )فضاهای عمومی، نیمه عمومی، نیمه خصوصی وخصوصی(
2 5 94/3 93/0 

 87/0 31/3 5 2 های متعدد در داخل بافتوجود بن بست 7

 54/0 19/4 5 3 نفوذپذیری مناسب حرکت پیاده در درون بافت محله 8

 96/0 88/3 5 2 بر در محلهسلسله معا 9

10 

ف
ضع

 

 73/0 00/4 5 3 ی متعادل بین توده وفضا وکمبود فضاهای خالینبود رابطه

 02/1 88/3 5 2 فضاهای عمومی داخل بافت محلهکمبود  11

 06/1 75/3 5 2 های ساختمانی ونبودشکل وقطعه بندی منظمدرهم تنیدگی بلوک 12

 85/0 06/4 5 2 کمبود پارک وفضاهای تفریحی وفراغتی داخل محله 13
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 96/0 38/4 5 2 رمانمج ناامن بودن فضاهای عمومی محله مانند پارک به دلیل حضورمعتادین و 14

 70/0 31/4 5 3 کمبود پارک وفضاهای تفریحی وفراغتی داخل محله 15

 77/0 94/3 5 2 فضاهای طراحی شده وساماندهی شده اندازه نبود 16

17 
های نخاله های خانگی ونابسامانی فضاهای موجود در محله مانند تجمع زباله

 ساختمانی
2 5 44/4 89/0 

 93/0 06/4 5 2 معابر درون محلهنفوذپذیری باالی  18

19 

ت
ص

فر
 

 62/0 13/4 5 3 وجود هندسه فضایی با نقاط مکث

 81/0 38/4 5 3 بناهای تاریخی وثبت شده میراث می تواند 20

 95/0 31/4 5 2 شبکه ای به هم پیوسته از عناصر یادمانی وخاطره ایجاد 21

 68/0 94/3 5 3 وضوح قلمروهای فضایی داخل بافت 22

23 
وجود فضاهای نیمع عمومی، نیمه خصوصی در محله)سکو، هشتی وبن 

 ها(بست
3 5 69/3 79/0 

 77/0 06/4 5 3 افزایش امنیت بصری واصل حریم خصوصی 24

 77/0 94/3 5 3 اتجمیع وتعریف پروژه برای محدوده 25

 87/0 31/4 5 3 مرمت ابنیه با ارزش میراثی وایجاد محدوده 26

27 

ید
هد

ت
 

 81/0 13/4 5 2 نبود فضاهای باز داخل محله

 48/0 69/4 5 4 منهای جرم خیز و نااتبدیل فضاهای عمومی به مکان 28

 66/0 19/4 5 3 نفوذ ناپذیری باال 29

 73/0 00/4 5 3 محصوریت باالی معابر درون 30

 91/0 19/4 5 3 ساکنین ومردمها در محله توسط استفاده نکردن ازفضاهای عمومی مانند پارک 31

 75/0 19/4 5 3 همرهای مناسب برای جمع شدن ساکنین به دونبود فضاها وبستر 32

 70/0 31/4 5 3 ا امنهای جرم خیز ونهای درون محله ای به مکانتبدیل شدن پاتوق 33

 63/0 56/4 5 3 بزهکارین تادین ومکان جمع شدن مع و ها به نقاط کورتبدیل شدن بن بست 34

 51/0 56/4 5 4 بی توجهی ویا طراحی نامناسب فضاهای عمومی 35

 

 دالیل توقف نظرخواهی
حاصل  افرادن میا دهد که به دالیل زیر اتفاق نظرنتایج دورهای سه گانه اجرای روش دلفی در پژوهش نشان می

 توان به تکرار دورها پایان داد:شده است و می

یاد و زها را دارای تاثیر درصد پاسخ دهندگان شاخص 90ها حداقل در دور سوم دلفی، در تمامی شاخص ●

 اند(. داشته 3اند )میانگین باالتر از خیلی دانسته

قبلی کاهش  ینسبت به دورها چهارمدرباره میزان اهمیت عوامل در دور افراد های انحراف معیار پاسخ ●

 گیری داشته است. چشم

است. با  161/0 سوم برابر بادرباره ترتیب عوامل در دور  اهای اعضضریب هماهنگی کندال برای پاسخ ●

نادار به حساب کامالً مع نفر بود، این میزان از ضریب کندال 10بیش از پاسخ دهندگان توجه به این که تعداد 

 (. 1384)مشایخی،  آیدمی
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ا میزان این ضریب یافزایش داشته است  004/0تفاوت ضریب هماهنگی کندال در دور سوم و دور دوم تنها  ●

 . دهدرشد قابل توجهی را نشان نمیاتفاق نظر میان اعضای پانل در میان دو دور متوالی، 

 هاپیوست

 پایایی مرحله اول دلفی
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

 .897 35 

 ضریب کندال مرحله اول دلفی
Test Statistics 

N 16 
aKendall's W  .155 

Chi-Square 84. 460 
df 34 

Asymp. Sig.  .000 
a. Kendall's Coefficient of Concordance 

 پایایی مرحله دوم
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

 .903 35 

 ضریب کندال مرحله دوم
Test Statistics 

N 16 
aKendall's W  .157 

Chi-Square 85. 282 
df 34 

Asymp. Sig.  .000 
a. Kendall's Coefficient of Concordance 

 

 

 

 پایایی مرحله سوم
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

 .896 35 

 ضریب کندال مرحله سوم
Test Statistics 

N 16 
aKendall's W  .161 

Chi-Square 87. 736 
df 34 

Asymp. Sig .  .000 
a. Kendall's Coefficient of Concordance 

 گیرینتیجه
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جلی مدنیت تامنیت به عنوان عاملی روانی، بر کشش و جذابیت فضای شهری می افزاید وآن را به مامنی برای 

شود بلکه دار میهای رفتاری خدشهامنیت محیط نه تنها تحت تاثیر بروز جرائم و ناهنجاریکند. تبدیل می

شود. نکته گاهی به سبب به تصویر کشیدن محیطی ناآشنا و پرتنش در ذهن فرد موجب ایجاد حس ناامنی می

کالبدی آن  شرایط توان منتج ازحائز اهمیت آن است که بسیاری از عوامل موثر در امنیت فضای عمومی را می

امنیت را  دانست. امنیت در فضاهای عمومی یک شهر، سرزندگی و پویایی آن را به دنبال خواهد داشت. نمود

های مختلف سنی و توان در حضور فعال مردم، خلق فرهنگ تعامل، کاهش استرس و نگرانی حضور گروهمی

هری را شیت توجه به ارتقای امنیت فضاهای جنسی و حیات شبانه آن مشاهده نمود. چنین نتایج مثبتی اهم

گرفته  آباد مورد ارزیابی قرارکند. بر همین اساس در این پژوهش امنیت فضای عمومی شهر خرمروشن می

های مرتبط با آن بیشترین رابطه را با ارتقای است. که نتایج حاصله حاکی از آن است که مولفه ایمنی و شاخص

ضاهای عمومی فامنیت ذهنی برای مراجعین به این فضاهی تاریخی و قدیمی به عنوان میزان امنیت و به تبع آن 

منظور ارتقای امنیت و در نتیجه ارتقای های احساس امنیت، بهها و مولفهشهری داشته است. با توجه به شاخص

ای متروکه و پرت ها و فضاهها، خذف مخروبهاحساس امنیت در کاربران رعایت استاندارد الزم در ساخت ابنیه

ع(. توجه به نور سازی و ایجاد مان)مهمترین عامل ایجاد ناامنی( جداسازی حرکت سواره و پیاده، )تغییر در کف

ی محیط، با و روشنایی الزم و مطلوب، روشن نمودن نقاط کور، پنهان و جرم خیر، کنترل و نظارت بر خوانای

های نظارتی و توجه به افزایش کیفیت دید بصری تعبیه دوربینتوجه به نتایج حاصله استقرار ایستگاه پلیس و 

های فعال، پویا، متنوع ومناسب با نیاز گردد. همچنین با ایجاد کاربریجهت ادراک بیشتر محیط پیشنهاد می

دد. همچنین گرروزمره کاربران عالوه بر ایجاد سرزندگی در فضا باعث افزایش تعامالت اجتماعی در محیط می

سازی، ها، حمل و نقل عمومی، کیفیت کفبه تامین فضاهای خاص پیاده، عرض مناسب جهت پیاده روتوجه 

های بهداشتی، موجب طراحی مناسب مبلمان شهری، تعبیه تابلوها و عالئم اطالع رسانی، احداث سرویس

 د شد. افزایش احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری و حضورپذیری و ماندگاری بیشتر در فضا خواه

 منابع

(. ارزیابی میزان احساس امنیت 1392اصغر، شعاعی، حمیدرضا، مالکی شجاع، کیانا. )فرد، علیاحسانی

، ص 31، شماره دوفصلنامه مدیریت شهریشهروندان در شهرهای جدید، مورد پژوهشی: شهر جدید اشتهارد، 

317-334 . 

ل (. بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر سنندج و عوام1391احمدی، محمد؛ کلدی، علیرضا. )

 . 19-10، سال سوم )شماره چهارم( ص فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعهاجتماعی موثر بر آن. 

کارشناسی ارشد نامه ، پایانهرانتبررسی احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر (. 1385العابدین. )افشار، زین

 رشته علوم اجتماعی، دانشگاه تهران. 

(. مطالعه تطبیقی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان و مردان 1391هامانه، راضیه. )افشان، علیرضا، ذاکری

 . 162-145( صص 2، )شماره 10، دوره زن در توسعه و سیاستساکن شهر یزد. 
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یش زن و ، همامعماری و شهرها با تکیه بر نیازهای زنانطراحی فضاهای (. 1388ذوقی تنکابنی، مهرنوش. )

 معماری، آموزشکده فنی حرفه ای دخترانه سما، تهران. 

اشی بر خبرهای مختلف امنیت و درآمدی بر عوامل موثر بر احساس امنیت، کنک(. 1384پور، محمود. )رجبی
 . ، تهران: معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامیپلیس )مجموعه مقاالت(

 انکارکن سازمانی ماندگاری تقویت مدل (. طراحی1383رشیدی، مهدی. ) موغلی، علیرضا؛ رسولی، رضا؛

 . 21. شماره  6. دورهفصلنامه مشاوره شغلی و سازمانیدلفی.  فن از استفاده با: پایهدانش

های مبلمان شهری با تأکید بر پیاده راه، نمونه موردی خیابان مدرس (. ویژگی1393فر، مصطفی. )شاهین

معماری و شهرسازی ریزی، های نوین در علوم جغرافیا و برنامهکرمانشاه، اولین همایش علمی پژوهشی افق

 . 1044، شماره ایران

، 41، شماره هاماهنامه شهرداریین امنیت اجتماعی، ر تأم(. نقش فضاهای شهری د1381آبادی، جواد. )علی

 . 5-132صص 

های اجتماعی های بین جنسی در مقابل نابرابری(. امنیت و جنسیت؛ تفاوت1391عنایت، حلیمه و همکاران. )

 . 2شماره  10، دوره روان شناسی زنان –فصلنامه مطالعات اجتماعی ای. و منطقه

 . 1394، یهار 18، شماره فصلنامه خراسان بزرگ

 . 1395، زمستان 48، شماره فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی

 . 1395، تابستان 2، شماره 14، سال فصلنامه مطالعات زنان
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 . 22، سال ششم، شماره رفاه اجتماعی

 یر بر کاربرد فناورمؤث یدیعوامل کل ی(. بررس1384. )یدوستیعل و یمؤمن اکبر،یعل ی،فرهنگ ینقی،عل یخی،مشا
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های منظر شهری در ارتقای سطح احساس امنیت (. بررسی نقش مولفه1392نژاد، م؛ نوایی ح. )مؤیدی، م؛ علی

، شماره اعیمطالعات امنیت اجتمفصلنامه در فضاهای عمومی شهری )نمونه مورد مطالعه: محله اوین تهران(، 

 . 191-159، ص 35

 . 1397، سال 15، شماره نشریه معماری و شهرسازی ایران

 . 1394، 2، شماره 20، دوره نشریه هنرهای زیبا
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